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   582תיקונים לספר 
 מורים ותלמידים יקרים!

 

 , שנמצאו בידי מורים ותלמידים ברחבי הארץ.582 ספרמצורפים התיקונים שנמצאו ב

 ולאחר מכן אין צורך לשמור את הדף. בחוברת האישית שבידיכם עם קבלת רשימה זו נםלתקמומלץ 

 לרשימה זו. לצו לחזור ולא תיאתגיעו לפתור את השאלות לכם שם כש מתינוהתיקונים כבר יבאופן זה, 

 .rchimedes.bagrut@gmail.comaלקבל הערות, הצעות ותיקונים נוספים במייל:   שנשמח מאודכמובן, 

 

 2020-9201מהדורת 
  

 היא 'התשובה הנכונה של סעיף ד 2בתרגיל  : 313עמ' 
18

S
. 

0 היא 'גהתשובה הנכונה של סעיף  2בתרגיל  : 315עמ'  R 7 2 . 

 שגוי. להתעלם ממנו.  2סעיף ד 5בתרגיל  : 322עמ' 

 

 8201-7201מהדורת 
 

yהישר:  7בתרגיל  : 19עמ'  x 8   הוא חוצה הזוויתACB. 

8הפתרון הנכון לסעיף ג הוא  18 בתרגיל  :80עמ'  :5. 

0הוא:  3אהפתרון הנכון לסעיף  2בתרגיל  : 93עמ'  m 2   2או m  .    

 .הגבוה מבין השניים שמצאתם בסעיף א mבערך החל מסעיף ב יש להשתמש  8בתרגיל  : 95עמ' 

 .קנונינמצאים על מעגל  4Z-ו 1Zסעיף ב, המספרים  7בתרגיל  : 106עמ' 

10יש לשרטט את גרף הנגזרת בתחום  2סעיף ב 5בתרגיל   :129עמ'  x . 

שיעורי נקודת החור הם:  5סעיף א 6בתרגיל   :132עמ'  0,1. 

 .בתחום ההגדרה xלכל סעיף ב יש להוכיח שגרף הפונקציה עולה  8בתרגיל   :140עמ' 

 .Bשל הקדקוד  x-נמוך משיעור ה Aשל הקדקוד  x-השיעור  1בתרגיל   :255עמ' 

1הנתון הנכון הוא 4בתרגיל   :260עמ'  m. 

 .אליפסה רבענמצאות על  Cשכל הנקודות  סעיף א יש להראות 1בתרגיל   :294עמ' 

 .ברביע הראשון בלבדסעיף א המקום הגיאומטרי שמצאתם הוא  1בתרגיל   :295עמ' 

2xוהישר  הציריםסעיף ד שני השטחים כלואים בין גרף הנגזרת לבין  5בתרגיל   :297עמ'  a. 

xבין הישר סעיף ד השטח הכלוא הוא  4בתרגיל   :301עמ'  3  לבין גרף הפונקציהh(x) ציר הו-x. 

 .ברביע השני בלבדהמקום הגיאומטרי שמצאתם הוא  בסעיף  1בתרגיל   :303עמ' 

0יש להוסיף את הנתון  בסעיף  5בתרגיל   :307עמ'  b. 

3yהפתרון הנכון לסעיף ח' הוא המישור  : 308עמ'  4z 32 0   ..בסעיף ט' משתמשים בו   

שוויון כך שיופיע: -יש לשנות את כיוון סימן האי 9בשאלה  : 309עמ' 
2

1Z 1 Z 2Z Z p    .   
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 2017-2016מהדורת 
 

0הוא:  3אהפתרון הנכון לסעיף  2בתרגיל  : 93עמ'  m 2   2או m  .    

xהוא:  1אהפתרון הנכון לסעיף  12בתרגיל  : 116עמ'  0,1  .    

 ג היא: כן. יתכנו שתי נקודות כאלו. 3התשובה של  : 273עמ' 

  . 041.23היא  2סעיף א 1התשובה של  : 299עמ' 

3yהפתרון הנכון לסעיף ח' הוא המישור  : 308עמ'  4z 32 0   ..בסעיף ט' משתמשים בו   

 

 

 2016-2015ת מהדור
 

א' הוא 16הפתרון של : 21עמ'    
2 2

x 6 y 7 25      .ולא מה שרשום 

 ולא מה שרשום.   2m ב' הוא3הפתרון של : 64עמ' 

0הוא:  3אן הנכון לסעיף הפתרו 2בתרגיל  : 93עמ'  m 2   2או m  .    

 .   0160cis300א': 2הפתרון של : 104עמ' 

aא': 3הפתרון של : 104עמ'  2 ,b 4   . 

 יח"ר. 9.51וונה למחומש משוכלל. בסעיף ג' הפתרון: בסעיף ב' הכ 9בשאלה : 106עמ' 

xהוא:  1אהפתרון הנכון לסעיף  12בתרגיל  : 116עמ'  0,1  .    

 .n  >0ב': לתקן את הנתון כך ש: 5: 219עמ' 

 .b  >1א': להוסיף את הנתון: 3: 266עמ' 

  . 041.23היא  2סעיף א 1התשובה של  : 299עמ' 
 

 
 
 
 

 


